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2009 m. sausio 6 d. LR žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 
3D-2. Naujausia suvestinė, redakcija 2010.09.26.

Mažiausias ekologiškų produktų ženklo dydis turi būti ne mažesnis 

kaip 20 mm x 14,40 mm (plotis x aukštis).; aukščio ir pločio proporcijų 

santykis visada yra 1:1,4. Žodžio EKOLOGINIS raidės turi būti ne 

mažesnės kaip 2 mm aukščio, o žodžių ŽEMĖS ŪKIS – ne mažesnės 

kaip 1 mm aukščio.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A2BEA9BBB76A/TAIS_382456


Juodai baltą (toliau – nespalvotą) ekologiškų produktų ženklą  
rekomenduojama naudoti tik nespalvotuose spaudos leidiniuose arba 
tais atvejais, jei spalvotas ženklas susilietų su produkto fasuote

Išimtiniais atvejais ant labai mažų fasuočių (pvz. degtukų dėžutė, 
kramtomosios gumos pakelis) gali būti naudojamas ne mažesnis 
kaip 9 mm aukščio ekologiškų produktų ženklas, proporcingai 
mažinamas aukštis (plotis) ir užrašas, nepakeičiant jų formos



ES ekologinės gamybos logotipo formos reikalavimai ir jo 
naudojimo tvarka

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 889/2008 Įgyvendinimo 
reglamentas. Naujausia konsoliduotoji versija 2018.01.01 ptriedo
XI  7 punktas: 

• ES ekologinės gamybos logotipas turi būti bent 9 mm aukščio 
ir bent 13,5 mm pločio; aukščio ir pločio proporcijų santykis 
visada yra 1:1,5.



Išimtiniais atvejais, ant labai mažų pakuočių gali būti 
naudojamas ne mažesnis kaip 6 mm aukščio logotipas.

ES ekologinės gamybos logotipas gali būti naudojamas ir 
nespalvotas, bet tik tuo atveju, kai jo spalvotą variantą 
naudoti nėra praktiška.



Jeigu pakuotės ar etiketės fono spalva tamsi, gali 
būti naudojamas logotipo negatyvinis atvaizdas, 
kuris sukuriamas panaudojant pakuotės ar etiketės 
fono spalvą.
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Ženklinimo pavyzdžiai

A Ekologiškas produktas

1 atvejis: Daržovių sriuba pagaminta Lietuvoje iš ekologiškų žaliavų, kurių kilmės 
šalis ne Europos Sąjungos/ Europos Sąjungos šalys (toliau – ES).

Raudonai: privalomos nuorodos 



2 atvejis: Daržovių sriuba pagaminta Lietuvoje (iš daržovių užaugintų ES) su 1% 
neekologiškų žaliavų

Peru pipirai (Schinus molle L., leidžiami naudoti neekologiški ingredientai, kurie 
nurodyti reglamento 889/2008 IX priede). 

Raudonai: privalomos nuorodos 



B Neekologiškas produktas su ekologiškais ingredientais.

Javainiai su medumi ir 6 % neekologiškų makadamijos riešutų (94 % ekologiško 
produkto), pagaminti Lietuvoje. 

Neekologiškus makadimijų riešutus galima naudoti, tik jei ekologiškų nėra 
rinkoje ir gavus sertifikavimo įstaigos leidimą, kaip numatoma Ekologinio 
žemės ūkio taisyklėse 2000 m. gruodžio 28 d. LR žemės ūkio ministro įsakymas 
Nr. 375. Naujausia suvestinė, redakcija 2018.04.06.

Raudonai: privalomos nuorodos 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8F7A9A00595F/oIZXtTljdM


C Produktas, kurio sudėtyje yra daugiausia žuvininkystės produktų.

Tunas (žvejybos produktas) su ekologišku alyvuogių aliejumi ir kaparėliais (30%) 
pagaminta Lietuvoje.

Sudėtis:
Tunas, alyvuogių aliejus*, kaparėliai*.

*30 % ekologiškų žemės ūkio 

produktų

TUNAS
Su ekologišku alyvuogių aliejumi ir kaparėliais

Sertifikuota VšĮ „Ekoagros “
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Gamintojo pavadinimas + Adresas

Raudonai: privalomos nuorodos 



D Pereinamojo laikotarpio produktas (P2 statusas).

Pereinamojo laikotarpio morkos gaminamos ir supakuojamos 
Lietuvoje.

Raudonai: privalomos nuorodos 



Ekologiško produkto ženklinimo etiketės dizainas pakartotinai 
nederinamas su sertifikavimo įstaiga, kai etiketėje keičiamas tik 
dizainas.

Su sertifikavimo įstaiga galima suderinti ženklinimo etiketės 
šabloną.





Didmeninės prekybos įmonės 
klijuodamos informaciją su 
vertimu į lietuvių kalbą neturi 
uždengti gamintojo etiketėje 
nurodytos informacijos: 
sertifikavimo įstaigos kodo, ES 
ekologinės gamybos logotipo, 
žemės ūkio žaliavų kilmės 
nuorodos.



Elektroninėse parduotuvėse pateikiama informacija negali 
klaidinti vartotojų


